
ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล ผลสอบ
1 6312010002 นางสาว กชกร ศรีอินทยุทธ ผ่าน
2 6312040003 นางสาว กชวรรณ ดวงแก้ว ไม่ผ่าน
3 6312040006 นางสาว กนกนาค ศิริพัฒน์ ขาดสอบ
4 6312130010 นางสาว กนกพร ใจอ้าย ผ่าน
5 6312100014 นางสาว กนกวรรณ ธนวัฒนากุล ไม่ผ่าน
6 6312010021 นางสาว กนิษฐา มีเก็บ ผ่าน
7 6312080022 นาง กนิษฐา แสนไชย ไม่ผ่าน
8 6312010023 นางสาว กมลชนก ใยสุข ผ่าน
9 6312070025 นางสาว กมลชนก ทองอ้ม ไม่ผ่าน
10 6312110026 นางสาว กมลชนก ลาภทวี ไม่ผ่าน
11 6312010030 นางสาว กมลทิพย์ ธิโวนา ไม่ผ่าน
12 6312050034 นางสาว กมลลักษณ์ ลือเร่ือง ไม่ผ่าน
13 6312010035 นางสาว กมลวรรณ แซ่ว่าง ผ่าน
14 6312070039 นางสาว กรรณการ์ สงค์นอก ไม่ผ่าน
15 6312010040 นางสาว กรรณิการ์ ไชยอ่ินค า ผ่าน
16 6312090041 นางสาว กรรณิการ์ ศรีรัฐ ไม่ผ่าน
17 6312050042 นางสาว กรรณิการ์ จอดพิมาย ไม่ผ่าน
18 6312150043 นางสาว กรวราพร หอมละเอียด ไม่ผ่าน
19 6312090046 นางสาว กรแก้ว คาวินวิทย์ ไม่ผ่าน
20 6312170048 นาย กฤตภาส สริยา ผ่าน
21 6312090050 นาย กฤติน ฤทธิมนตรี ขาดสอบ
22 6312070052 นางสาว กฤติยาณี บุตรเงิน ผ่าน
23 6312130053 นาย กฤษณพล บอกบุญ ไม่ผ่าน
24 6312030054 นางสาว กฤษณา กายเพ็ชร์ ผ่าน
25 6312010056 นางสาว กฤษณา วงค์เหล่า ไม่ผ่าน
26 6312010057 นางสาว กฤษณา หนูเครือ ผ่าน
27 6312160059 นางสาว กอแก้ว พิธกิจ ผ่าน
28 6312020063 นาย กัญจน์ธิษณ์ พานิช ไม่ผ่าน
29 6312120068 นางสาว กัญญาภัค ศรีจรัส ไม่ผ่าน
30 6312020069 นางสาว กัญญารัตน์ ลาสิงห์ ไม่ผ่าน

วิชาเภสัชกรรมไทย ข้ันตอนท่ี 2 คร้ังท่ี 2 ประจ าปี 2563
วันอาทิตย์ ท่ี 1 พศจิกายน พ.ศ. 2563  เวลา 12.00 - 14.00 น. ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี
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31 6312020072 นางสาว กัญญาวีร์ เจะแฮ ไม่ผ่าน
32 6312180076 นางสาว กันติชา อินทรานุสรณ์ ผ่าน
33 6312010082 นาย กัมพล น าทาน ไม่ผ่าน
34 6312060087 นางสาว กัสมาพร งวงช้าง ผ่าน
35 6312110088 นางสาว กาญจนา แสงภู ไม่ผ่าน
36 6312040099 นางสาว การุณรัตน์ จันทร์ทศ ผ่าน
37 6312130102 นาย กิตติพศ อุ้ยนิรันดรกุล ผ่าน
38 6312040103 นาย กิตติพัฒน์ คณะโท ไม่ผ่าน
39 6312110104 นาย กิตติพันธ์ จันทร์แก้ว ไม่ผ่าน
40 6312010106 นางสาว กิตติยา อุดมวงษ์ ผ่าน
41 6312030109 นางสาว กุลจิรา จรัสภิญโญวงศ์ ผ่าน
42 6312070112 นางสาว กุสุมา ทรัพย์มูล ไม่ผ่าน
43 6312110116 นางสาว ขนิษฐา เด่นวงษ์ ไม่ผ่าน
44 6312010117 นางสาว ขนิษฐา ไชยวงค์ ผ่าน
45 6312010119 นางสาว ขวัญจิรา ตากา ไม่ผ่าน
46 6312030120 นางสาว ขวัญชนก สุวรรณพฤกษ์ ไม่ผ่าน
47 6312110123 นางสาว ขวัญสุดา ไกยวรรณ ไม่ผ่าน
48 6312010127 นาย คมกริช แก้ววิลาศ ผ่าน
49 6312130129 นาย ครรชิต คมนัยศักด์ิ ไม่ผ่าน
50 6312090130 นางสาว คอดีย๊ะ ส าลี ผ่าน
51 6312130135 นาย คุณานนต์ ลือชา ไม่ผ่าน
52 6312070139 นางสาว จรรยารักษ์ ราชรี ไม่ผ่าน
53 6312070142 นางสาว จวงเอราวัณ ทิศลี ไม่ผ่าน
54 6312020143 นางสาว จอมกานต์ ณ พัทลุง ไม่ผ่าน
55 6312170144 นาย จักรกฤษณ์ ศรีเอ่ียม ขาดสอบ
56 6312120147 นาย จักรพรรดิ พืชคูณ ผ่าน
57 6312110149 นางสาว จันทมณี ทิศกระโทก ไม่ผ่าน
58 6312010150 นางสาว จันทรัตน์ เมฆะ ผ่าน
59 6312110151 นางสาว จันทรา วุฒิยา ไม่ผ่าน
60 6312110153 นางสาว จันทิมา วงษ์ขันธ์ ไม่ผ่าน
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61 6312120165 นางสาว จิตตยาพร สุขศรี ผ่าน
62 6312120166 นางสาว จิตตรี แสนพรม ผ่าน
63 6312010171 นางสาว จินตนา จันมา ผ่าน
64 6312040174 นางสาว จิรนันท์ บุพศิริ ไม่ผ่าน
65 6312010175 นางสาว จิรพรรณ ประสงค์ ผ่าน
66 6312030178 นาย จิรวัฒน์ โสมสง ผ่าน
67 6312030180 นางสาว จิรัชยา เหลืองประเสริฐ ไม่ผ่าน
68 6312050182 นางสาว จิราพร เพาะพืช ผ่าน
69 6312010184 นางสาว จิราพร แพงภูงา ผ่าน
70 6312050188 นางสาว จิรายุ อุไรมาลย์ ไม่ผ่าน
71 6312010189 นางสาว จิราวรรณ กันทะวัง ผ่าน
72 6312050190 นางสาว จิราวรรณ พันนวยนนต์ ไม่ผ่าน
73 6312050191 นางสาว จิราวรรณ โพธารินทร์ ไม่ผ่าน
74 6312010196 นางสาว จีรานนท์ ขว้างไชย ผ่าน
75 6312040201 นางสาว จุฑามาศ รันนะโคตร ไม่ผ่าน
76 6312010202 นางสาว จุฑามาศ จินะชัย ผ่าน
77 6312120203 นางสาว จุฑามาศ ภู่ลาย ผ่าน
78 6312040204 นางสาว จุฑารัตน์ ภาคโภไคย ผ่าน
79 6312050205 นางสาว จุฑารัตน์ ไชยรัตน์ ไม่ผ่าน
80 6312010208 นางสาว จุฑาลักษณ์ เปลรินทร์ ผ่าน
81 6312130209 นางสาว จุรีรัตน์ มะลิลา ผ่าน
82 6312180210 นางสาว จุฬาลักษณ์ นินหว่าง ผ่าน
83 6312120216 นางสาว ชนกานต์ พงษ์พยัคเลิศ ผ่าน
84 6312130218 นางสาว ชนม์นิภา ช้อนเขียว ผ่าน
85 6312040219 นางสาว ชนัญชิดา บุตรละคร ผ่าน
86 6312160220 นางสาว ชนากานต์ อินทรัตน์ ไม่ผ่าน
87 6312120221 นางสาว ชนาภา เย็นพู ไม่ผ่าน
88 6312020223 นางสาว ชนิฎา นิยมธรรม ไม่ผ่าน
89 6312010224 นางสาว ชนิตา ยาณะ ผ่าน
90 6312170226 นาง ชมพร สีเงิน ผ่าน
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91 6312010228 นางสาว ชมัยพร ดอนลาดลี ผ่าน
92 6312130232 นางสาว ชลธิชา แสนสุภา ผ่าน
93 6312010233 นางสาว ชลธิชา เขียนเขว้า ผ่าน
94 6312010238 นางสาว ชัชนันท์ ฝีปากเพราะ ไม่ผ่าน
95 6312050240 นาย ชัยธวัช สีสุพล ไม่ผ่าน
96 6312010242 พระ ชัยยงค์ มงคลหฤทัย ผ่าน
97 6312010244 นางสาว ชามาวีร์ วันเต็ม ผ่าน
98 6312010246 นางสาว ชิดชนก คูณยินดี ผ่าน
99 6312130256 นางสาว ชุตินันท์ ยอดแก้ว ไม่ผ่าน
100 6312120258 นางสาว ชุติมน กายกูล ไม่ผ่าน
101 6312110259 นางสาว ชุติมา ช่างเหลา ไม่ผ่าน
102 6312040267 นางสาว ชไมพร ชนะพจน์ ผ่าน
103 6312150272 นางสาว ซาวซาน ดะแซ ผ่าน
104 6312030274 นางสาว ซาวีย๊ะ ลาเตะ ผ่าน
105 6312150278 นางสาว ซูปียานี เกษธิมา ไม่ผ่าน
106 6312030284 นางสาว ซูไวบะห์ ดอเลาะ ไม่ผ่าน
107 6312130287 นางสาว ญาณิศา ต่ายล ายงค์ ไม่ผ่าน
108 6312040288 นางสาว ญาณิษา ชนะวรรณโณ ผ่าน
109 6312010292 นางสาว ฐาปนี นรรัตน์ ไม่ผ่าน
110 6312050294 นางสาว ฐิดายุ สุขสงคราม ไม่ผ่าน
111 6312160298 นางสาว ฐิติชญา โต๊ะสาร ผ่าน
112 6312010303 นางสาว ฐิติรัตน์ แก้วบังวัน ผ่าน
113 6312030306 นางสาว ฑิฆัมพร คลายคล่ี ผ่าน
114 6312070307 นาย ณฐพงศ์ วิมลศาสตร์ ไม่ผ่าน
115 6312080308 นางสาว ณพิชญา วุฒิธนพัชร ผ่าน
116 6312040311 นาย ณสุ หริมเทพาธิป ขาดสอบ
117 6312010312 นางสาว ณัจฉลดา จินดามาตย์ ไม่ผ่าน
118 6312110314 นางสาว ณัฏฐณิชา ทองอ่อน ไม่ผ่าน
119 6312010317 นางสาว ณัฏฐพร แทนหาญ ผ่าน
120 6312010318 นาย ณัฏฐวัฒน์ มณีขัติย์ ผ่าน
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121 6312030321 นางสาว ณัฐกานต์ จันทรัตน์ ผ่าน
122 6312030322 นางสาว ณัฐกานต์ โรจนะรัตน์ ผ่าน
123 6312180324 นางสาว ณัฐกานต์ เมืองมินทร์ ผ่าน
124 6312010325 นางสาว ณัฐกานต์ มีเทพ ผ่าน
125 6312120326 นางสาว ณัฐกานต์ จันทร์ผ่อง ขาดสอบ
126 6312050328 นางสาว ณัฐชญา สารีราช ผ่าน
127 6312160330 นาย ณัฐชนน ปทุมรัตนโรจน์ ผ่าน
128 6312010339 นางสาว ณัฐพร ธรรมขันค า ผ่าน
129 6312160342 นาย ณัฐพล ทองแก้ว ไม่ผ่าน
130 6312110344 นางสาว ณัฐมนต์ ราชพันธ์ ไม่ผ่าน
131 6312050346 นางสาว ณัฐริกา สายรักษา ผ่าน
132 6312110349 นางสาว ณัฐริกา เสนคราม ไม่ผ่าน
133 6312130351 นางสาว ณัฐรินีต์ ทรัพยกุลอนันต์ ไม่ผ่าน
134 6312090354 นางสาว ณัฐวดี ด าศรี ไม่ผ่าน
135 6312080356 นาย ณัฐเศรษฐ มหาเศรษฐศิริ ผ่าน
136 6312010358 นางสาว ณาร์รีมาน สนิแว ไม่ผ่าน
137 6312050366 นางสาว ดลยพรรณ ค าโท ผ่าน
138 6312150369 นางสาว ดวงกมล จันทร์สงค์ ไม่ผ่าน
139 6312050371 นางสาว ดวงฤทัย ฝางแก้ว ไม่ผ่าน
140 6312050372 นางสาว ดวงฤทัย ค ามุงคุล ผ่าน
141 6312140374 นางสาว ดวงเดือน ขอเห็นกลาง ไม่ผ่าน
142 6312050380 นางสาว ดาวเรือง อ้อมชมภู ผ่าน
143 6312030382 นาย ตนุภัทร ศรีหงษ์ ผ่าน
144 6312130389 นาย ทรงพล หัวฝาย ไม่ผ่าน
145 6312010392 นาย ทวีวัฒน์ หิรัญค า ผ่าน
146 6312180393 นาย ทักษ์ดนัย ทองค าดี ขาดสอบ
147 6312040394 นางสาว ทัศนีภรณ์ โค่ยอินทร์ ผ่าน
148 6312060400 นางสาว ทิพารัตน์ ชาวสวน ผ่าน
149 6312030404 นาย ธนชาติ เเก้วประถม ผ่าน
150 6312140406 นางสาว ธนพร ค าเพ่ิม ไม่ผ่าน
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151 6312140407 นาย ธนพล ปีลา ไม่ผ่าน
152 6312050408 นางสาว ธนภรณ์ ไกรรักษ์ ไม่ผ่าน
153 6312040409 นางสาว ธนภรณ์ กันธิยะ ผ่าน
154 6312030413 นางสาว ธนะรัชต์ อาแว ผ่าน
155 6312150414 นางสาว ธนัชชา พูดเพราะ ผ่าน
156 6312010417 นางสาว ธนาภรณ์ สอ้ิงทอง ไม่ผ่าน
157 6312030418 นางสาว ธนิตา จันทร์เพ็ชรพูล ผ่าน
158 6312130419 นางสาว ธนิษฐ์นันท์ เทียมเมือง ผ่าน
159 6312030420 นางสาว ธรรมรส เฉิดโฉม ผ่าน
160 6312030421 นาย ธรรมรัตน์ ทรพิศ ผ่าน
161 6312010423 นาย ธวัชชัย บัวลอย ผ่าน
162 6312060426 นางสาว ธัญญธร สินธุเสน ขาดสอบ
163 6312010427 นางสาว ธัญญรัตน์ จินดาธนเดช ผ่าน
164 6312010428 นางสาว ธัญญลักษณ์ คงเมือง ผ่าน
165 6312080431 นางสาว ธัญญารัตน์ อารีชม ไม่ผ่าน
166 6312030436 นางสาว ธัญรดา ฤทธิธาธร ผ่าน
167 6312010438 นางสาว ธัญลักษณ์ บุญคง ผ่าน
168 6312040444 นางสาว ธันยาภรณ์ ข่วงทิพย์ ไม่ผ่าน
169 6312130446 นางสาว ธารนรินทร์ ป้ันหยวก ไม่ผ่าน
170 6312120450 นางสาว ธิดารัตน์ สะพานแก้ว ไม่ผ่าน
171 6312010452 นางสาว ธิดารัตน์ เผ่าภูทร ผ่าน
172 6312010454 นาย ธิวากร ทองหล่อ ผ่าน
173 6312010455 นาย ธีรดล สมสุข ไม่ผ่าน
174 6312070456 นาย ธีรพงษ์ สมพร้ิง ไม่ผ่าน
175 6312010457 นางสาว นชฎาภา ผ่องแผ้ว ผ่าน
176 6312030458 นางสาว นญียะห์ เละดุวี ผ่าน
177 6312070462 นาย นพดล พรายชุม ไม่ผ่าน
178 6312010465 นางสาว นภสร ช่องวารินทร์ ผ่าน
179 6312120468 นางสาว นภัสสร เฉ่ือยกลาง ไม่ผ่าน
180 6312100470 นางสาว นภาพร คล่องแคล่ว ไม่ผ่าน
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181 6312130473 นางสาว นรินทิพย์ สุนทัน ไม่ผ่าน
182 6312120474 นางสาว นริศรา ศรีดารา ไม่ผ่าน
183 6312010476 นางสาว นริศรา โสกันทัต ผ่าน
184 6312010479 นางสาว นฤมล ศรีอ าคา ผ่าน
185 6312100486 นางสาว นวลตอง บุญมาก ไม่ผ่าน
186 6312030490 นางสาว นัฐณีย์ หมาดอาหิน ไม่ผ่าน
187 6312050493 นางสาว นัทกานต์ นิเวศน์ ไม่ผ่าน
188 6312030494 นางสาว นัทธมน วังขุนพรหม ผ่าน
189 6312010496 นางสาว นันทนัช หมวกเหล็ก ไม่ผ่าน
190 6312030497 นางสาว นันทิกานต์ บัวขาว ผ่าน
191 6312130498 นางสาว นันทิยา กันทิยศ ไม่ผ่าน
192 6312010500 นางสาว นันธ์หทัย สมใจ ผ่าน
193 6312030503 นางสาว นัสรีนี มอลอ ผ่าน
194 6312070504 นางสาว ธารทิพย์ สุภาพ ไม่ผ่าน
195 6312180508 นางสาว นาฎฤดี คงทอง ผ่าน
196 6312010513 นางสาว นารีรัตน์ วงศ์ชัย ผ่าน
197 6312090515 นางสาว นิชกานต์ แซ่อ้ึง ผ่าน
198 6312010522 นาย นิพิฐพนธ์ พรประทุม ผ่าน
199 6312030523 นางสาว นิฟารีนา หะยีนิเงาะ ผ่าน
200 6312120524 นางสาว นิภาพร พิมพ์ทอง ผ่าน
201 6312010525 นางสาว นิภาพร แก้วชุม ผ่าน
202 6312020527 นางสาว นิรมลศิริ ขุมทอง ไม่ผ่าน
203 6312010529 นางสาว นิลาวัลน์ หนูเครือ ผ่าน
204 6312030530 นางสาว นิศมา บุญยรัตน์ ผ่าน
205 6312090537 นาย นิอัฟนันท์ นิโยะ ผ่าน
206 6312150542 นางสาว นุจรี สุวาหล า ผ่าน
207 6312150543 นางสาว นุชนาฎ หมาดงะ ผ่าน
208 6312150544 นางสาว นุชนาฏ พรหมเจือ ผ่าน
209 6312010545 นางสาว นุชวรา ลากุลเพลิน ผ่าน
210 6312030546 นางสาว นุรดา เจ๊ะดือราแม ผ่าน
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211 6312010551 นางสาว นูรซามีรต์ สาและ ผ่าน
212 6312010552 นางสาว นูรซีลา สูหลง ผ่าน
213 6312030555 นางสาว นูรอัยนี เตาะสาตู ผ่าน
214 6312160558 นางสาว นูรอามาณี เจ๊ะโกะ ไม่ผ่าน
215 6312180571 นางสาว บัณฑิตา เพ็งพิน ไม่ผ่าน
216 6312040581 นางสาว บุษยมาศ งอบค า ผ่าน
217 6312130582 นางสาว บุษรา ผัดแสน ไม่ผ่าน
218 6312150587 นางสาว ปฐมาวดี ชูคง ผ่าน
219 6312140595 นางสาว ปภัสสร ม่วงรัก ไม่ผ่าน
220 6312040596 นางสาว ปภาดา โสภาค า ไม่ผ่าน
221 6312010606 นางสาว ประภาพร ก๋องใจ ผ่าน
222 6312050607 นางสาว ประภาสิริ บุญโชติ ไม่ผ่าน
223 6312010611 นาย ปราโมทย์ แพกันธน่วม ผ่าน
224 6312030615 นางสาว ปรีดิยุช วณิชชานนท์ ไม่ผ่าน
225 6312110616 นาย ปรีดี มะมิง ผ่าน
226 6312130617 นางสาว ปรียากร สาน้อยกุล ไม่ผ่าน
227 6312050622 นางสาว ปวีณพร สาริกา ไม่ผ่าน
228 6312020626 นางสาว ปัญญรัตน์ มุ่งเหมือย ไม่ผ่าน
229 6312050629 นางสาว ปานชีวา ศรีรักษา ผ่าน
230 6312060631 นางสาว ปารีดา เจริญคุณ ไม่ผ่าน
231 6312010633 นางสาว ปิยภรณ์ มีโสภา ผ่าน
232 6312130635 นาย ปิยวัฒน์ อินต๊ะ ผ่าน
233 6312040639 นางสาว ปิยะพร สว่างใหญ่ ผ่าน
234 6312060640 นางสาว ปิยะมาศ แก้วกลม ผ่าน
235 6312120644 นางสาว ปิยาพัชร บุญใช้ ผ่าน
236 6312050645 นางสาว ปิยาภรณ์ ชูรัตน์ ผ่าน
237 6312040651 นางสาว ผกาวรรณ บุญร่วม ไม่ผ่าน
238 6312120652 นางสาว ผริตา อยู่ภู่ ขาดสอบ
239 6312010657 นาย พงศ์สิน ภุชกฤษดาภา ผ่าน
240 6312060659 นาย พชรพล เพ็ชรสินธพ ผ่าน

หนา้ 8 ถงึ 19



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล ผลสอบ

วิชาเภสัชกรรมไทย ข้ันตอนท่ี 2 คร้ังท่ี 2 ประจ าปี 2563
วันอาทิตย์ ท่ี 1 พศจิกายน พ.ศ. 2563  เวลา 12.00 - 14.00 น. ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี

ผลสอบควำมรู้ในวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ตำมมำตรำ 12(2)(ข)

241 6312110660 นางสาว พนารัตน์ เขียวเขิน ผ่าน
242 6312040662 นางสาว พนิดา ยางธิสาร ผ่าน
243 6312030664 นางสาว พนิตตา กีรติธราธร ผ่าน
244 6312020670 นางสาว พรทิพย์ จิตจ านงค์ ผ่าน
245 6312120672 นางสาว พรนภัส เอ่ียมส าอางค์ ผ่าน
246 6312050676 นางสาว พรพรรณ แวงวัน ไม่ผ่าน
247 6312040678 นางสาว พรพิมล เสนคราม ผ่าน
248 6312130681 นางสาว พรรณิดา ใจซ่ือ ไม่ผ่าน
249 6312070683 นางสาว พรรวินท์ สิทธิบุญ ผ่าน
250 6312010686 นางสาว พรวิภา เมืองสิทธ์ิ ผ่าน
251 6312130690 นางสาว พรสวรรค์ ภู่สวัสด์ิ ไม่ผ่าน
252 6312040691 นางสาว พรสุดา มาละอินทร์ ผ่าน
253 6312020692 นางสาว พรหมพร นามราช ไม่ผ่าน
254 6312090699 นางสาว พัชญา มาโนชน์ ไม่ผ่าน
255 6312010703 นางสาว พัชรา เลิศฤทธ์ิปัญญากุล ผ่าน
256 6312090707 นางสาว พัชรินทร์ ซ่ือตรง ไม่ผ่าน
257 6312040708 นางสาว พัชรินทร์ ใจดี ขาดสอบ
258 6312010710 นางสาว พัชรินทร์ ยะกันมูล ไม่ผ่าน
259 6312010713 นาย พัฒนพงษ์ ไชยราช ผ่าน
260 6312010716 นางสาว พัณณิตา กาลัญญุตานนท์ ผ่าน
261 6312020719 นางสาว พาตีหะห์ คามา ไม่ผ่าน
262 6312120722 นางสาว พิจิตรา มุขขันธ์ ไม่ผ่าน
263 6312180723 นางสาว พิจิตรา ยืนย่ัง ไม่ผ่าน
264 6312010724 นางสาว พิจิตรา เคร่งครัด ผ่าน
265 6312090726 นาง พิชชากานต์ บัวชาวเกาะ ผ่าน
266 6312130728 นางสาว พิชญา แก้วมาลา ไม่ผ่าน
267 6312030729 นางสาว พิชญา สะระดล ผ่าน
268 6312040732 นางสาว พิณประภา ย่ังยืน ไม่ผ่าน
269 6312030734 นาย พิพัฒน์พล ทองมงคล ไม่ผ่าน
270 6312080735 นาย พิภพ จันทร์เล็ก ผ่าน
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271 6312020742 นางสาว พิมพ์รวี โชคทองเพียร ไม่ผ่าน
272 6312050744 นางสาว พิมพ์ใจ พลศรี ไม่ผ่าน
273 6312010748 นางสาว พิมาย สุจิมงคล ผ่าน
274 6312030749 นางสาว พิยดา ทองแก้ว ผ่าน
275 6312090750 นางสาว พิรมยา คล่องสมุทร ผ่าน
276 6312110752 นางสาว พิสมัย จันทมุลตรี ผ่าน
277 6312030756 นาย พีรธัช ศรีพันธ์ุ ผ่าน
278 6312010759 นางสาว พุทธธิดา แสนดี ผ่าน
279 6312150768 นางสาว ฟาตีมา เกะรา ผ่าน
280 6312150769 นางสาว ฟารีสา สะมะแอ ผ่าน
281 6312020772 นางสาว ฟิตรี เวาะนา ผ่าน
282 6312080773 นาง ภคภรณ์ เอ่ียมสอาด ผ่าน
283 6312010780 นางสาว ภัทรพร ดอนเลย ผ่าน
284 6312070781 นาย ภัทรพล ทรัพย์สุข ผ่าน
285 6312010782 นางสาว ภัทรวดี แก่ประโคน ไม่ผ่าน
286 6312030786 นางสาว ภัทราวดี ไชยเมือง ผ่าน
287 6312040787 นางสาว ภัทราวดี สุมรินทร์ ผ่าน
288 6312050788 นางสาว ภัทรินทร์ ภูวิโคตร ผ่าน
289 6312040789 นาย ภาคภูมิ ไชยพันโท ผ่าน
290 6312030790 นาย ภาณุ แวมะชัย ผ่าน
291 6312030791 นาย ภาณุวิชญ์ กิตเตล ผ่าน
292 6312030792 นางสาว ภาวดี ภู่ภักดีพันธ์ ผ่าน
293 6312080794 นางสาว ภิมม์ ชลกรณ์ศรีสกุล ผ่าน
294 6312010796 นางสาว ภูษนิษา ไชยราช ผ่าน
295 6312090799 นาย มนตรี ละหมัด ไม่ผ่าน
296 6312030800 นางสาว มนรดา ทองรอด ผ่าน
297 6312030801 นางสาว มนสิการ มูสิกะ ผ่าน
298 6312110804 นางสาว มยุรี น้อยวรรณะ  ไม่ผ่าน
299 6312060805 นางสาว มยุรี คงพราหมณ์ ผ่าน
300 6312010807 นางสาว มลฐิตา พ่ึงอ านวย ผ่าน
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301 6312050811 นางสาว มะลิวัลย์ สายใจ ผ่าน
302 6312150812 นาย มะฮาซัน คอลอ ไม่ผ่าน
303 6312090814 นางสาว มัชฌิมา บุตรี ผ่าน
304 6312050817 นางสาว มัทวัน ร้อยศรี ไม่ผ่าน
305 6312040824 นางสาว มาลินี ชวนละคร ไม่ผ่าน
306 6312090827 นางสาว มาเรียม มามะ ไม่ผ่าน
307 6312050832 นางสาว มีนา โรจนโพธ์ิ ผ่าน
308 6312090834 นางสาว มุมีนา หมินเย๊าะ ผ่าน
309 6312020835 นางสาว มูนีย์รอฮ ตาเฮร์ ผ่าน
310 6312030837 นาย มูฮัมหมัดลุตฟี หะยีกิจิ ไม่ผ่าน
311 6312110838 นาย มูฮัมหมัดอัสฟาน มูซอ ผ่าน
312 6312090839 นางสาว ยลนาฏ มาลีหอม ผ่าน
313 6312110841 นางสาว ยัสมีน แมเร๊าะ ไม่ผ่าน
314 6312150843 นางสาว ยาลีละห์ สาแม ไม่ผ่าน
315 6312050845 นางสาว ยุพิน แพงศรี ไม่ผ่าน
316 6312040847 นางสาว ยุวรี สุวรรณศรี ผ่าน
317 6312040853 นางสาว รติรัตน์ นาคเศษ ผ่าน
318 6312030857 นางสาว ระพีพร ทองพันธ์ ผ่าน
319 6312010859 นางสาว รัชฎาพร อัครโคตร ผ่าน
320 6312130862 นาย รัชต์พล รัสมี ขาดสอบ
321 6312040863 นางสาว รัชนีกร งามศัพท์ ผ่าน
322 6312110864 นางสาว รัชนีกร โยชารี ผ่าน
323 6312050867 นางสาว รัตติกาญณ์ สุทธิสาร ไม่ผ่าน
324 6312070872 นางสาว รัตน์ชดาภา ใจงาม ไม่ผ่าน
325 6312030874 นางสาว รัติยาภรณ์ ไมตรีจร ผ่าน
326 6312110880 นางสาว รุสมาวานี หะมะ ไม่ผ่าน
327 6312050882 นางสาว รุ่งนภา สีแหล้ ผ่าน
328 6312050883 นาง รุ่งนภา ผิวทอง ไม่ผ่าน
329 6312200884 นางสาว รุ่งนภา แสงลอย ไม่ผ่าน
330 6312120886 นาย รุ่งวิกรัย คงเจริญ ผ่าน
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331 6312020889 นาย ฤกษ์ดี รุ่งกาญจนกุล ไม่ผ่าน
332 6312170890 นาย ฤทธิรงค์ บูรพันธ์ ผ่าน
333 6312050892 นางสาว ลลิตา บุญศิลป์ ผ่าน
334 6312110895 นางสาว ลัดดา น้อยจ ารัส ผ่าน
335 6312030901 นางสาว วชิรญาณ์ แบ้สกุล ผ่าน
336 6312070904 นางสาว วนิดา เจริญสวัสด์ิ ผ่าน
337 6312010905 นางสาว วนิดา สิงห์บุดดี ผ่าน
338 6312090908 นางสาว วรกมล ศรีธรรม ไม่ผ่าน
339 6312050913 นางสาว วรรณภา ทองห่อ ไม่ผ่าน
340 6312120914 นางสาว วรรณรวี ธนาวนิชกุล ไม่ผ่าน
341 6312030915 นางสาว วรรณวรี ภู่อมร ผ่าน
342 6312180916 นางสาว วรรณิภา สีโสพล ไม่ผ่าน
343 6312010917 นางสาว วรัญญา ฟ้าแลบ ผ่าน
344 6312130919 นางสาว วรัญญา ฟองสุยะ ไม่ผ่าน
345 6312030922 นางสาว วรัญญา ต้ังกิจวรกุล ผ่าน
346 6312030923 นางสาว วรางคณางค์ ลานแดง ผ่าน
347 6312020925 นางสาว วราภรณ์ ชัยนฤมล ไม่ผ่าน
348 6312030928 นางสาว วราวรรณ เกิดชู ผ่าน
349 6312180933 นางสาว วรุณกาญจน์ สุขศรี ไม่ผ่าน
350 6312030935 นางสาว วศินี ทิพย์รองพล ผ่าน
351 6312030936 นาย วสุรัตน์ มูลจันทร์ตา ผ่าน
352 6312130937 นางสาว วัจรินทร์ จรสุขเสง่ียม ไม่ผ่าน
353 6312130939 นางสาว วันทนีย์ เสาร์สาร ผ่าน
354 6312040941 นางสาว วันวิสา สังวรนวล ไม่ผ่าน
355 6312130942 นางสาว วันวิสา งามล ายวง ผ่าน
356 6312020947 นางสาว วิกัญดา รอเกตุ ไม่ผ่าน
357 6312120955 นางสาว วิภาวรรณ อุดด้วง ไม่ผ่าน
358 6312030957 นางสาว วิมพ์วิภา แสงทอง ผ่าน
359 6312020958 นางสาว วิมลสิริ อุคติ ไม่ผ่าน
360 6312140969 นาย วีรภัทร พิลึก ไม่ผ่าน
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361 6312120970 นาย วีรภัทร เผด็จศึก ผ่าน
362 6312080971 นาย วีรยุทธ ธานี ผ่าน
363 6312090976 นางสาว ศรัญญา พิพบ ผ่าน
364 6312050977 นางสาว ศรัญญา สุทธิสา ไม่ผ่าน
365 6312010978 นางสาว ศรัญญา เทพสิงห์ ผ่าน
366 6312040981 นางสาว ศรัณย์พร รมราศรี ไม่ผ่าน
367 6312170983 นางสาว ศรินธร อุดแจ่ม ผ่าน
368 6312110984 นางสาว ศรีอ าพร เครือมาศ ผ่าน
369 6312060987 นางสาว ศศิชา มูลทองค า ผ่าน
370 6312060989 นางสาว ศศิธร ไก่แก้ว ขาดสอบ
371 6312130992 นางสาว ศศิธร ดอรักกลาง ไม่ผ่าน
372 6312050993 นางสาว ศศินา ดีเลิศ ผ่าน
373 6312130994 นางสาว ศศิประภา ภู่สุวรรณ ไม่ผ่าน
374 6312040995 นางสาว ศศิปรียา ทิวาพัฒน์ ผ่าน
375 6312030996 นางสาว ศศิปรียา เลิศกุลทิพย์ ผ่าน
376 6312050997 นางสาว ศศิพร ศรีค า ไม่ผ่าน
377 6312030998 นางสาว ศศิพร จูสวย ขาดสอบ
378 6312031001 นางสาว ศศิวรรณ ชูมณี ผ่าน
379 6312031004 นางสาว ศิรดา การเร็ว ผ่าน
380 6312051005 นางสาว ศิรัชนี พลสวัสด์ิ ผ่าน
381 6312091008 นางสาว ศิริกัญญา กล้าศึก ไม่ผ่าน
382 6312131010 นางสาว ศิริญญา แสนศรี ไม่ผ่าน
383 6312011011 นางสาว ศิริญาพร บุญหล้า ผ่าน
384 6312131012 นางสาว ศิรินภา เสิบกล่ิน ไม่ผ่าน
385 6312021013 นางสาว ศิรินันทพร แก้วค า ผ่าน
386 6312041015 นางสาว ศิริพร มาระนอ ไม่ผ่าน
387 6312071018 นางสาว ศิริรัตน์ สายทอง ขาดสอบ
388 6312051019 นางสาว ศิริรัตน์ ค าโสภา ผ่าน
389 6312031021 นางสาว ศิริรัตน์ รณชัยมงคล ไม่ผ่าน
390 6312181022 นางสาว ศิริรัตน์ ป้อมผาลา ขาดสอบ
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391 6312041027 นางสาว ศิริวรรณ หอมพิทักษ์ ขาดสอบ
392 6312031030 นาย ศิวะวงศ์ จิระธนาพฤทธ์ิ ผ่าน
393 6312011032 นางสาว ศุกภมาศ จอมเดช ผ่าน
394 6312011035 นาย ศุภกิจ สุตะวงค์ ผ่าน
395 6312031041 นางสาว ศุภรัตน์ เต๊ะหมาน ผ่าน
396 6312131043 นางสาว ศุภรัตน์ บ่อเงิน ไม่ผ่าน
397 6312031045 นาย ศุภวัฒน์ พรหมอินทร์ ผ่าน
398 6312051052 นางสาว สนธยา แข็งแรง ผ่าน
399 6312131056 นางสาว สมศรี ชาญอุดมเดช ไม่ผ่าน
400 6312011057 นางสาว สมัชญา กันทะค าแหง ผ่าน
401 6312051058 นางสาว สมัชญา เย็นศิริ ไม่ผ่าน
402 6312021059 นางสาว สมัชญา เครือเนตร ไม่ผ่าน
403 6312011060 นาย สมาน โคนาบาล ผ่าน
404 6312031066 นางสาว สวรรยา สุวรรณรงค์ ผ่าน
405 6312031069 นางสาว สัลวีญา มะหวัง ผ่าน
406 6312061070 นางสาว สาธิตา เพ็ชรบูชา ไม่ผ่าน
407 6312011071 นางสาว สายฝน จันทร์แจ่ม ไม่ผ่าน
408 6312071073 นางสาว สาวิณี เทพนาค ขาดสอบ
409 6312031076 นางสาว สาวิตรี อมแก้ว ไม่ผ่าน
410 6312111074 นางสาว สาวิตรี เหิมสารจอด ผ่าน
411 6312011077 นางสาว สาวีณา ดนสัตย์ ผ่าน
412 6312081083 นาง สิรินทรา อินทอง ไม่ผ่าน
413 6312011084 นางสาว สิรินาถ กาทู ผ่าน
414 6312061087 นางสาว สิริเกตุ แจ้งเนตร ผ่าน
415 6312011088 นางสาว สิรีธร ศุภนิมิตรวรกุล ผ่าน
416 6312031093 นางสาว สุขสตรี ศิริประภาวงศ์ ไม่ผ่าน
417 6312051095 นางสาว สุจิตรา พลพาน ไม่ผ่าน
418 6312181096 นางสาว สุจีนันท์ น้ าขาว ผ่าน
419 6312091097 นางสาว สุชฎา บ ารุงพงศ์ ไม่ผ่าน
420 6312051098 นางสาว สุชัญญา บุญยะมูล ไม่ผ่าน
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421 6312051100 นางสาว สุชาดา ตระการไทย ผ่าน
422 6312011102 นางสาว สุชาพันธ์ แก้วพรหม ผ่าน
423 6312011106 นางสาว สุณิสา ค าสุข ผ่าน
424 6312051108 นางสาว สุดารัตน์ จิตรจริง ไม่ผ่าน
425 6312131110 นางสาว สุทธิณีย์ กันทะวงค์ ไม่ผ่าน
426 6312011113 นางสาว สุทราทิพย์ กีรติเมธาวิน ผ่าน
427 6312081114 นาย สุทิน มีชัยสัจจะ ผ่าน
428 6312031116 นางสาว สุธานิธ์ิ แก้วสินธ์ุ ผ่าน
429 6312131118 นางสาว สุธิดา การเพียร ผ่าน
430 6312121119 นางสาว สุธิดา นรเสฏฐ์ภูวดล ผ่าน
431 6312111125 นางสาว สุนิษา บุญมา ไม่ผ่าน
432 6312041128 นางสาว สุปราณี สมัญญา ไม่ผ่าน
433 6312111133 นางสาว สุพรรษา กองชัย ผ่าน
434 6312011134 นางสาว สุพรรษา ตาค า ผ่าน
435 6312121136 นางสาว สุพัชชา วินุราช ผ่าน
436 6312051140 นางสาว สุพัตรา พวงชมพู ไม่ผ่าน
437 6312031144 นางสาว สุภาพร ย้ิมเส้ง ผ่าน
438 6312051145 นางสาว สุภาพร พาพันธ์ ไม่ผ่าน
439 6312171146 นางสาว สุภาพร แสงทองดี ผ่าน
440 6312031152 นางสาว สุภาวดี เกิดศิริ ผ่าน
441 6312011155 นางสาว สุภาวรรณ สุวรรณเกตุ ไม่ผ่าน
442 6312011156 นางสาว สุภาวรรณ จันทร์แจ่ม ไม่ผ่าน
443 6312011157 นางสาว สุภาวิณี ถมค า ผ่าน
444 6312131161 นางสาว สุรัสดา ค าบุญลือ ผ่าน
445 6312181163 นางสาว สุริยาภรณ์ เมืองชุม ผ่าน
446 6312041165 นางสาว สุรีพร ฮามค าไพ ไม่ผ่าน
447 6312021167 นาย สุรเชษฐ์ วิชัยกุล ไม่ผ่าน
448 6312041169 นางสาว สุวนันท์ ไชยเชษฐ์ ผ่าน
449 6312011170 นางสาว สุวนันท์ สมหวัง ผ่าน
450 6312011172 นางสาว สุวนันท์ ชมจันทร์ ผ่าน
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451 6312031180 นางสาว สุวิมล คนึง ไม่ผ่าน
452 6312071181 นางสาว สุวิมล สงวน ไม่ผ่าน
453 6312091184 นางสาว สุไฮละห์ มานี ผ่าน
454 6312011187 นางสาว สโรชา พิมพ์จตุรัส ผ่าน
455 6312111188 นางสาว สใบพร โต๊ะนาค ผ่าน
456 6312011189 นางสาว หทัยชนก รอดดีเพ็ง ผ่าน
457 6312011190 นางสาว หทัยรัตน์ เวศสุริยา ผ่าน
458 6312061193 นางสาว หวันฟาริณี มะดีเยาะ ผ่าน
459 6312091195 นางสาว อชิรญา หมดจด ผ่าน
460 6312051197 นางสาว อดิภา สารกอง ผ่าน
461 6312021199 นางสาว อทิตยา ฦาชา ไม่ผ่าน
462 6312151200 นางสาว อธิติยา สุภาพ ไม่ผ่าน
463 6312121201 นางสาว อธิษฐา มาศภากร ผ่าน
464 6312021203 นาย อธิเดช ดวงตา ไม่ผ่าน
465 6312171204 นาง อนงค์ หาญสกุล ไม่ผ่าน
466 6312181205 นางสาว อนงค์นารถ ภักดี ไม่ผ่าน
467 6312111207 นางสาว อนัญญา หูมแพง ผ่าน
468 6312131208 นางสาว อนัญญาพร ศิริย่ังยืน ผ่าน
469 6312011209 นาย อนันตชัย ทอนอก ผ่าน
470 6312051212 นางสาว อนุชิตา วงษ์จันทร์ ไม่ผ่าน
471 6312111215 นาย อพิศักด์ิ คงตะเคียน ไม่ผ่าน
472 6312021217 นางสาว อภิญญา ทับเอ่ียม ขาดสอบ
473 6312071219 นางสาว อภิญญา สุโพธ์ิ ไม่ผ่าน
474 6312031226 นางสาว อภิสรา คงทน ผ่าน
475 6312111227 นางสาว อภิสรา ภูผานี ไม่ผ่าน
476 6312071230 นางสาว อมราวดี สังข์ศรี ไม่ผ่าน
477 6312011231 นางสาว อมลวรรณ พลกล้า ไม่ผ่าน
478 6312031233 นางสาว อรจิรา รักษาจิต ผ่าน
479 6312091236 นางสาว อรทัย ชัยวุฒิ ขาดสอบ
480 6312031238 นางสาว อรนิดา ตันตินิจกุล ผ่าน
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481 6312131240 นางสาว อรนุช รณหงษา ไม่ผ่าน
482 6312151241 นางสาว อรปรียา แสงเดือน ผ่าน
483 6312021243 นางสาว อรพรรณ พรหมรักษ์ ผ่าน
484 6312091244 นางสาว อรยา อาจหาญ ไม่ผ่าน
485 6312011247 นางสาว อรวรรณ สมประสงค์ ผ่าน
486 6312011254 นางสาว อรอุมา เรืองสิทธ์ิ ผ่าน
487 6312091255 นางสาว อรอุมา แสงไพรวัลย์ ไม่ผ่าน
488 6312201258 นางสาว อริสา ระงับภัย ไม่ผ่าน
489 6312111261 นางสาว อรุณี มันสนิท ไม่ผ่าน
490 6312091266 นางสาว อัจจิมา มณีสว่าง ผ่าน
491 6312151268 นางสาว อัจฉรา ฤทธิพรัด ผ่าน
492 6312011271 นางสาว อัชญา เช้ือหงษ์ ผ่าน
493 6312151272 นางสาว อัซมะ ฮะแวกะจิ ไม่ผ่าน
494 6312111274 นางสาว อัญญารัตน์ โสรัจ ผ่าน
495 6312051278 นาย อับดุลวาริษ มะดิง ไม่ผ่าน
496 6312061279 นาย อับดุลฮาเล็ง แวบือราเฮง ไม่ผ่าน
497 6312071280 นางสาว อัปสร บุตรดา ไม่ผ่าน
498 6312011281 นางสาว อัฟฟานี ลามุง ผ่าน
499 6312081282 นางสาว อัฟอาล บือโต ผ่าน
500 6312151283 นางสาว อัมพกา พร้อมมูล ไม่ผ่าน
501 6312111284 นางสาว อัยณีย์ นาแวบือเจาะ ไม่ผ่าน
502 6312021286 นางสาว อัสมะ นิวาสวัสด์ิ ไม่ผ่าน
503 6312031288 นางสาว อัสมา ใจตรง ผ่าน
504 6312111289 นางสาว อัสมาตห์ วาโซ๊ะ ผ่าน
505 6312181291 นาย อัสฮารูมัน ตาเฮ ผ่าน
506 6312031296 นางสาว อาทิตยา สุขย้อย ผ่าน
507 6312061299 นางสาว อาทิมา เส็มหมาน ขาดสอบ
508 6312061304 นางสาว อาภาพร แขขุนทด ไม่ผ่าน
509 6312021305 นาย อามีน เสมสรร ไม่ผ่าน
510 6312081307 นางสาว อายูลา อาลีมามะ ไม่ผ่าน
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511 6312031314 นาย อาหามะ วาเตะ ไม่ผ่าน
512 6312011319 นางสาว อินทร์ธิพร สีหาพรม ผ่าน
513 6312131321 นางสาว อินทุอร คลองตะเคียน ไม่ผ่าน
514 6312031324 นางสาว อิสซะห์ ระแว้ง ผ่าน
515 6312011326 นางสาว อิสราพร วงษ์ทวี ผ่าน
516 6312031335 นางสาว อุรุณี ใหม่ชู ไม่ผ่าน
517 6312041337 นางสาว อุษามณี จ าปาดวง ผ่าน
518 6312121339 นางสาว อุไรรัตน์ มงคล ไม่ผ่าน
519 6312151346 นางสาว ฮานานี ยาเล ผ่าน
520 6312151347 นางสาว ฮานีซะห์ สะนิ ผ่าน
521 6312031349 นาย ฮาฟิซ มูเก็ม ผ่าน
522 6312011350 นางสาว ฮาฟีซา มูน๊ะ ผ่าน
523 6312031351 นางสาว ฮาสือนะห์ ดอเลาะ ผ่าน
524 6312151353 นางสาว ฮุซนา บือโต ไม่ผ่าน
525 6312011355 นางสาว เกตุสุดา หล้าเรือน ผ่าน
526 6312131357 นางสาว เกวลิน สุภาพิน ไม่ผ่าน
527 6312121358 นางสาว เกศรา ต้ังใจ ผ่าน
528 6312121359 นางสาว เกศินี อยู่บุญ ผ่าน
529 6312131362 นาย เกีย แซ่ลี ผ่าน
530 6312041363 นาย เกียรติชัย ยาท้วม ผ่าน
531 6312091366 นาย เขมราช สุรการากุล ไม่ผ่าน
532 6312141370 นางสาว เจนจิรา อรรถจรูญ ไม่ผ่าน
533 6312041372 นาย เจษฎา ฮุยเสนา ผ่าน
534 6312011377 นางสาว เดลีมาน อาแว ผ่าน
535 6312041379 นางสาว เธียรนาถ นานาวัน ไม่ผ่าน
536 6312131380 นางสาว เนตรชนก ราชาด า ไม่ผ่าน
537 6312031381 นางสาว เนตรชนก นิโกบ ผ่าน
538 6312161383 นางสาว เนตรอัปสร สุขมาก ผ่าน
539 6312011384 นาย เนติพงษ์ วงษ์สงคราม ไม่ผ่าน
540 6312041386 นางสาว เบญจรัตน์ ชาบุตรศรี ผ่าน
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541 6312011387 นางสาว เบญจรัตน์ สุวรรณดี ผ่าน
542 6312011388 นางสาว เบญจวรรณ อลินตา ผ่าน
543 6312181389 นางสาว เบญจวรรณ ประทุมทอง ผ่าน
544 6312011391 นางสาว เบญจวรรณ ชุ่มเย็น ผ่าน
545 6312021393 นางสาว เพชรไพลิน โคตวุฒิ ขาดสอบ
546 6312041395 นางสาว เพ็ญนภา ไพค านาม ไม่ผ่าน
547 6312011398 นางสาว เมธาวี ดีแก้วเกษ ผ่าน
548 6312121400 นางสาว เมธาวี กล่ินกุหลาบทอง ไม่ผ่าน
549 6312081401 นาย เศรษฐาพัฒสร์ วงศ์ภักดี ผ่าน
550 6312031402 นางสาว เสาวคนธ์ ขุนคล้าย ผ่าน
551 6312041407 นางสาว เหมือนฝัน ศรีรักษา ขาดสอบ
552 6312051412 นางสาว แก้วมณี บุญทัน ไม่ผ่าน
553 6312121414 นางสาว แพรวพรรณ เงินงาม ผ่าน
554 6312091420 นางสาว แอรีซา ยาแต ไม่ผ่าน
555 6312151423 นางสาว โนร์มีซัน อูมา ไม่ผ่าน
556 6312051426 นางสาว โอบนิธิ ชาวกล้า ไม่ผ่าน
557 6312011428 นางสาว ใบเตย ปาสา ไม่ผ่าน
558 6312051429 นางสาว ไขนภา แพงงาม ไม่ผ่าน
559 6312021430 นาง ไปรมา รัตนะพร ผ่าน
560 6312101431 นางสาว ไมสุรีย์ ควนเค่ียม ไม่ผ่าน
561 6312031432 นางสาว ไลณีย์ สาอุ ไม่ผ่าน
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